
Fra: André Johnsen <Andre.Johnsen@iris-salten.no> 

Sendt: torsdag 16. desember 2021 09:57 

Til: Dagmar Kristiansen 

Emne: Oppstart reguleringsarbeid  - Plan ID 1845-2021001. 

 

Hei. 

 

Iris Salten IKS (heretter Iris) har følgende innspill til detaljreguleringen som er lagt ut. 

 

Iris har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall i Salten. IRIS jobber etter lokale, nasjonale og 
EU  

krav for at avfall som er definert som husholdningsavfall skal ha høy material gjenvinnes grad. Dette  

krever gode sorteringsløsninger for Bruker både inne og ute. 

 

Innspill gjelder for planlagt utleiebolig med gnr 86 bnr 10 i planområdet. Det er krav til å delta i den  

tvungne kommunale renovasjonsordningen jf Renovasjonsforskriften for Salten §4. 

 

Avfallshåndtering skal løses innen planområdet. Dette skal vises i utomhusplanen. Valgt løsning og  

plassering skal løses i samråd med renovasjonsselskap og skal dokumenteres med godkjennelse fra  

renovasjonsselskapet ved søknad om rammetillatelse. 

 

Trafikale forhold til renovasjonskjøretøyet: 

1. Snuhammer som ivaretar renovasjonsbilen jf Renovasjonsforskriften i Salten §§11 og 12 og jf  

TEK 17 og vedlegg Byggforsk 379.265 pkt 8, fig 82b. Størrelsen på snuhammer må fremkomme i  

utenomhusplanen.  

2. Veien skal tåle et akseltrykk på tilsvarende vei i bruksklasse 10 (BK10).  

3. Største stigning skal ikke overstige 8%. 

 

 

Rekkefølgebestemmelser: 

Før rammetillatelse;  

Plan for avfallshenting skal være utarbeidet og godkjent av renovasjonsselskapet. 

 



Før midlertidig brukstillatelse; 

Det skal ligge skriftlig godkjennelse fra Iris at avfallsløsning er etablert etter gjeldene  

utenomhusplan/situasjonsplan som er godkjent av Iris før rammetillatelse. 

 

 

 

Med hilsen 

André S. Johnsen 

Driftssjef 

 

  

 

Tlf dir 954 88 026 

Tlf kundesenter 75 50 75 50 

 

www.iris-salten.no   

 

 

  

 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten! 
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Innspill ved oppstart- Detaljreguleringsplan for Mørsvik smoltanlegg - 
Plan-ID 18452021001- Sørfold 

 
Statsforvalteren viser til varsel datert 06.12.21 om oppstart av arbeide med detaljreguleringsplan for 
Mørsvik smoltanlegg. 
 
Hensikten med planarbeidet er å få på plass en reguleringsplan for næringsområdet blant annet 
med tanke på videreutvikling av smoltanlegget med tilhørende installasjoner, samt å inkludere 
vanninntaksområdet i Sildhopvatnet og rørgatetraseen herfra.  
 

Statsforvalterens innspill 
Det aktuelle arealet er i stor grad avsatt som industriområde (I2) i kommuneplanens arealdel av 
30.09.10 og dermed i tråd med overordnet plan. Unntatt fra dette er området Nilshola- Båtberget 
som er avsatt til fremtidig småbåthavn og en del av Lakshammeren som er avsatt som friområde 
(FR1). Eventuelt tilrettelegging for industriformål i disse områdene vil være i strid med overordnet 
plan.  
 
Pbl. § 12-3 uttrykker at detaljregulering skal brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Forslag til detaljregulering skal 
innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan eller 
områderegulering. Bestemmelsen tar sikte på å styrke den overordnede planleggingen etter loven. 
 
Ønsket utvidelse betinger utfylling av ca. 50 000 m3 masser over et areal på 4 500 m2 i sjø, samt 
omdisponering av i overkant av 4 daa av friområdet. Tillatelsen til utfylling er allerede gitt, jf. vedtak 
av 09.04.21 blant annet med bakgrunn i kommunens dispensasjon fra reguleringsplankravet. 
 
Forholdet til konsekvensutredning 
Planen faller inn under § 8 i konsekvensutredningsforskriften, jf. vedlegg II nr. 11 bokstav j, men 
ifølge oversendelsen er ingen av kriteriene i § 10 er vurdert utløst.    
 



 

Forurensing 
Sedimentundersøkelser av sjøbunnen i tiltaksområdet viser at sjøbunnen ikke er forurenset her. Det 
forventes likevel spredning av partikler ved utfylling i sjø, og da både fra utfyllingsmassene og fra 
sedimentene det fylles ut over. Dette vil kunne føre til nedslamming av filtrerende organismer, samt 
at skarpe partikler fra sprengstein kan skade fiskens gjeller. Det er registrert et nasjonalt viktig 
gytefelt for torsk i hele Mørsvikbotn, herunder det aktuelle tiltaksområdet. I forbindelse med 
utfyllingstillatelsen ble det derfor vilkår om avbøtende vilkår og tidspunkt for utfyllingen. I den grad 
planen går utover eller legger til rette for andre forhold enn det som er tatt stilling til og gitt tillatelse 
til, bør dette redegjøres særskilt for i planbeskrivelsen.   
 
Det bør videre gjøres rede for om endringene og utvidelsen vil medføre økt utslipp av næringssalter 
til fjorden, og hvordan prosessavløpsvannet er tenkt håndtert.  
 
Friluftsliv og strandsone  
Det er registrert tre friluftslivsområder i eller i nærheten av planområdet. Vi legger til grunn at det 
viktige nærturterrenget og lekeområdet Kvalryggen- Simonskogen, jf. FK00000589, ikke blir berørt. I 
så fall hva gjelder areal på vestsiden av veien til industriområde. Det forventes også at 
friluftslivsområdet ved Notberget, jf. FK00000533, skjermes, selv om en mindre del av dette arealet 
ligger innenfor formålet småbåthavn S3. Når det gjelder område S3 bør dette utvikles i tråd med 
overordnede føringer. På denne måten vil allmenhetens interesser i strandsonen i større grad kunne 
ivaretas, samtidig som området på sikt kan utformes og gis en funksjon med tanke på skjerming mot 
industriområdet.  
 
Når det gjelder det registrerte friluftslivsområdet Hekseskogen, FK00000450, vil dets nordlige del bli 
berørt og sannsynligvis gå tapt. Dette nærturområdet er av lokal verdi, og benyttes blant annet til 
lek. Planen må redegjøre for virkningen av bortfall av friluftslivsareal og evt. forringelser inn i 
gjenstående areal. Vi registrerer av oppstartsvarselet at det vil bli foreslått å regulere deler av 
industriområde I2 i bakkant av eksisterende næringsbygg til grøntstruktur for å kompensere for 
tapet av deler av friområde FR1.  
 
Også forholdet til sikring av evt. skjæringene i fjellet bør vies spesiell oppmerksomhet. I tilfeller der 
terrenget ikke kan gis forsvarlig helningsgrad, vil det måtte legges inn bestemmelser om sikring. 
Dette bør følges opp med tilhørende rekkefølgekrav.  
 
Vegetasjonsskjerm 
Det bør i planen sikres områder til vegetasjonsskjerm langs ytterkanten av industriformålet. Denne 
sonen bør være såpass bred at den fungerer som en buffersone mellom industriareal og 
tilgrensende arealbruk. Glissen skog i og rundt planområdet gjør at bredden på en slik sone normalt 
sett vil måtte være større enn i områder med tett skog.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
I henhold til pbl. § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Det ligger i dette at analysen har et todelt siktemål: Dels er formålet å avklare risiko- og 
sårbarhetsforhold som knytter seg til det aktuelle området som sådant, det vil si slik det ligger før 
den planlagte utbyggingen, og dels er formålet å avklare eventuelle endringer i risiko- og 
sårbarhetsforhold som følge av den planlagte utbyggingen. 
 



 

 
Klimatilpasning 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet. 
 
Statsforvalteren har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 
ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Statsforvalteren har 
samlet vår informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Statsforvalteren kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fiskeridirektoratet Region Nordland    
Sørfold kommune    
Nordland fylkeskommune    
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Marinarkeologisk vurdering: Varsel om oppstart av Detaljregulering for 
Mørsvik smoltanlegg, Sørfold k. 

Vi viser til ovennevnte oversendt til Norges arktiske universitetsmuseum (UM), tidligere Tromsø Museum 

– Universitetsmuseet, til vurdering angående kulturminner under vann. Etter kulturminnelovens § 14 er 

UM rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune. 

Planforslaget vil legge til rette for videreutvikling av næringsvirksomhet i Mørsvik som er utbygd etter et 

reguleringsplanforslag fra 2008 som ikke ble sluttbehandlet. Vi kan ikke se at UM har mottatt planforslaget 

fra 2008 til vurdering. Tiltak i sjø omfatter utvidelse av utfylling i sjø på ca. 4500 m2 i østlig del av 

industriområde. I tillegg planlegges demning med vanninntak i Silhopvatnet med rørtrase ned 

industriområdet. Utfyllingsområdet ble delvis dekt av marinarkeologisk befaring i forbindelse med 

regulering for E6 Megård-Mørsvikbotn i 2015 uten registrering av marine kulturminner. Det finnes ingen 

kjente marine kulturminner i gjeldende sjøarealet og vi vurdere muligheter for konflikt med eventuelle 

marine kulturminner som liten. Tiltak i Silhopvatnet er også veldig begrenset i omfang. Vi har derfor ingen 

merknader til planforslaget. 

Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete 

kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og UM varsles jfr. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Vennlig hilsen 

 

Stephen Wickler 

forsker 

– 

stephen.wickler@uit.no 

77 64 50 81 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Kopi: Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune 
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Sørfold kommune - Detaljregulering for Mørsvik smoltanlegg. 
Fiskeridirektoratets uttalelse.  

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til oversendelse fra Asplan Viak AS av 06.12.2021 med 
varsel om oppstart av detaljregulering for Mørsvik smoltanlegg i Sørfold kommune. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og akvakultur – herunder å ta vare på marint 
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av 
kystsonen. 
 
Formål og planstatus 
Planen skal tilrettelegge for videre utvikling av næringsvirksomhet i Mørsvik. Områder innenfor 
plangrensen reguleres for industriformål med tilhørende anlegg og installasjoner, havn, 
småbåthavn, område for rørtrase opp til Sildhopvassdraget og område med demning med 
vanninntak. For å få til ønsket utvidelse av virksomheten er det planlagt sjøfylling på ca. 4500 
m2. Tillatelse til utfylling er gitt. 
 
Tiltaket er i tråd med overordnet plan for området. 
 
Fiskeriinteresser i området 
Fiskeri- og ressursområdene i Sørfold kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i samarbeid 
med lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av yrkesfiskere. Dataene vi 
har for området rundt tiltaksområdet er innhentet i 2006. Fiskeridataene er lagt inn på 
Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider: 
https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  
 
Planområdet overlapper med en kartlagt låssettingsplass for sild, samt to kartlagte fiskeplasser 
for passive redskap hvor det fiskes etter torsk, sei  og sild (figur 1). Det er også kartlagt 
fiskeplass for passive redskap etter torsk og sei som overlapper med planområdet. 
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Figur 1. Kystnære fiskeridata, fiskeriinteresser, rundt tiltaksområdet. 

Det er kartlagt gyte- og beiteområder for torsk og sei som overlapper med planområdet (figur 
2). I vårt registreringsarbeid er et beiteområde å forstå som et område hvor det fangstes voksen 
fisk. Dette er definerte områder hvor tettheten er større enn i andre områder. Gyteområdene 
kartlagt av Fiskeridirektoratet er kartlagt gjennom intervjuer med fiskere og definert som 
områder der fiskere erfarer at det opptrer gytemoden fisk. Havforskningsinstituttet (HI) har 
kartlagt gytefelt gjennom «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper», 
gjennomført i 2012-20141. Denne kartleggingen av HI har i stor grad verifisert kartleggingen 
gjort av Fiskeridirektoratet i samarbeid med lokale fiskere. Ved å gjennomføre eggtrekk og ved 
bruk av strømmodeller har HI kartlagt et nasjonalt viktig gytefelt for kysttorsk i Mørsvikbotn. 
 

 
Figur 2. Kystnære fiskeridata, ressursområder, rundt tiltaksområdet. 

Vi er ikke kjent med andre særskilte forhold knyttet til marint biologisk mangfold i området. 
 
Vurdering 
Kysttorsken er under press, og det er ønskelig fra regjeringen å styrke kysttorskvernet i nord for 
å bygge opp bestanden igjen2. Uten produktive områder for rekruttering vil mengden fisk i 
kystsonen over tid kunne bli redusert. Egg og larver er følsomme livsstadier, og det er derfor 

 
1 Havforskningsinstituttet 2013. Kartlegging av gytefelt, Gytefelt for kysttorsk. Rapport: Fisken og havet 1-
2013. 43 s 
2 Regjeringen.no. «Varsler flere tiltak for kysttorsken i nord.» Pressemelding av dato 29.10.2020. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/varsler-flere-tiltak-for-kysttorsken-i-nord/id2780008/ 
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viktig at de tilbys best mulig miljøforhold. Om lokal ungfisk ikke får mulighet til å vokse opp, vil 
få av disse fiskene nå gytemoden alder og mengden gytefisk vil kunne avta. 
 
Fiskeridirektoratet region Nordland viser til vår uttalelse av 22.07.2020 til søknad om utfylling i 
sjø  og minner om at alle tiltak i sjø må gjennomføres utenfor gyteperioden for torsk og sei 
(januar-april) for å ivareta det nasjonalt viktige gytefeltet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Dekkerhus 
seksjonssjef 
 
Silje Svendsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Mørsvik 

smoltanlegg - Planid 1845-2021001 - Sørfold kommune, Nordland 

Vi viser til brev datert 06.12.21. Saken gjelder varsel om oppstart av detaljreguleringsplan 

for Mørsvik smoltanlegg i Sørfold kommune. 

 

Om NVE   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).   

 

NVEs innspill 

Det omsøkte planområdet ligger under marin grense. En liten del av planområdet øst for 

E6 (nedgravd rørgate), er innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. 

 

Planområdet inkluderer også dam Sildhopvatnet, nedgravd rørgate og tilhørende 

kraftverk som utnytter fallet fra Sildhopvatnet til Mørsvik. Det foreligger konsesjon for 

vannuttaksanlegg og kraftanlegg. 
 

Kvikkleire 

Hele planområdet ligger under marin grense, og det er i planinitiativet planer om utfylling i 
sjø. Det må derfor gjøres vurderinger knyttet til grunnforhold og risiko for områdeskred fra 



 
Side 2 

 

 

kvikkleire. På siste plannivå skal skredfaren være avklart, og det skal fremgå hvordan 
tilstrekkelig sikkerhet iht. pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 skal oppnås, evt. ved hjelp av 

risikoreduserende tiltak. For vurdering av skredfare og stabilitet, henvises til NVEs veileder 

1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Før oppstart og prosjektering av evt. tiltak i sjø, vil 

det også være behov for ytterligere dokumentasjon av stabilitet/grunnforhold i sjø. 
 

I kap. 9 i planinitiativet er det gjort en foreløpig ROS-analyse. Det refereres til at det i 

forbindelse med tidligere utvidelse av området i sjø er gjennomført grunnundersøkelser og 
geoteknisk prosjektering ved utfylling i sjø. Det ble ikke funnet kvikkleire i området. Dette 

må dokumenteres i det videre planarbeidet for at planen skal tilfredsstille 

sikkerhetskravene i pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 (fare for skred). 

Skred i bratt terreng 

Det er i planinitiativet foreslått at nedgravd rørgate og et mindre område ved dammen i 

Sildhopvatnet skal inngå i det foreslåtte planområdet. En liten del av den nedgravde 

rørgaten faller innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. NVE mener at det 

ikke er behov for noen ytterligere vurdering knyttet til skred i bratt terreng i dette området. 

Den nedgravde rørgaten omfatter tiltak under bakken og vil ikke påvirke arealformål i 
reguleringsplanen/kommuneplanens arealdel. Det vil i det videre planarbeidet være 

naturlig at området som representerer den nedgravde rørgaten tas inn som en 

hensynssone med tilhørende bestemmelser i det videre arbeidet med reguleringsplanen. 

Vassdrag 

I formålsbeskrivelsen av planen er det oppgitt at videre utvikling av næringsvirksomheten i 

Mørsvik skal skje med vannet fra Sildhopvassdraget som basisressurs. 

Planområdet inkluderer dam Sildhopvatnet, rørgate og tilhørende kraftanlegg. Det er i 

planinitiativet anført at reguleringsplanen ikke berører tillatelser gitt etter energi-, 

vassdrags- og vassdragsreguleringsloven.  

Det fremgår ikke tydelig av planinitiativet om utvidelsen av eksisterende anlegg og ny 

ledningstrase (flytting av rørgate?) har konsekvenser for gitte konsesjoner knyttet til 
vannuttak og energianlegg og de generelle bestemmelsene i vannressursloven. 

 

Det er ingen av NVEs øvrige fagfelt som ser ut til å være berørt av planen. 

Generelle råd  

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 

reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 

informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 

veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 
dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 

disse interessene blir vurdert i planarbeidet.  

 



 
Side 3 

 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet   

Dersom planen berører NVEs saksområder, som i dette tilfellet, skal NVE ha tilsendt planen 

ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 

interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs 

saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle 
plandokument blir sendt elektronisk til NVE.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene 

som har størst behov.   

 
 

 

Med hilsen 

 
Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Søren Elkjær Kristensen 

Senioringeniør 

 
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Dagmar Kristiansen

Fra: reffhaug@online.no

Sendt: lørdag 15. januar 2022 12:06

Til: Dagmar Kristiansen

Emne: Mørsvik smoltanlegg

Hei Dagmar! 

Jeg har lest varselet om oppstart av regulering og har bare ett spørsmål: 

Området 86/5 var opprinnelig tiltenkt boligformål = boligtomter. Er dette nå helt frafalt eller? Hvis det er frafalt; er 

det etter din oppfatning tenkt på nytt område for boligbygging i Sildhopen? Jeg sprø ikke fordi køen av eventuelle 

boligbyggere er lang, men vi vet aldri. Kanskje kommer det noen som vil bygge. Hva har vi da å tilby? 

Vi står foran store utbyggingsplaner i området. E6, Datasenter i Kobbvatnet, utvinning av kvarts i fjellet, utbyggingen 

av Smolten Mørsvik og annet. Det kan hende at boliger blir etterspurt. Vi har nettopp vedtatt i kommunestyret at 

det skal bygges to boliger nært Eldreboligen i Sildhopen. 

 

Vennlig hilsen Per Reffhaug, 86/21 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 8012 BODØ Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

ASPLAN VIAK AS AVD STOKMARKNES 

Søndre gate 34 

 

8450 STOKMARKNES 

  

 

Dagmar Kristiansen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Renée Susanne Normann / 

94166255 

21/256917-2 626377-01 17.01.2022 

     

      

Uttalelse til planoppstart - Detaljregulering for Mørsvik smoltanlegg - 

Sørfold kommune 

  

Vi viser til brev datert 06.12.2021 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 

Mørsvik smoltanlegg i Sørfold kommune. 

 

Saken gjelder  

På vegne av Nordlaks smolt AS, varsler Asplan viak oppstart av reguleringsplanarbeid for 

Mørsvik smoltanlegg i Sørfold kommune. Området innenfor plangrensen reguleres til arealer 

for industriformål med tilhørende anlegg og installasjoner, havn, småbåthavn, område for 

rørtrase opp til Sildhopvatnet og området med demning med vanninntak. I tillegg planlegges 

det å føre opp en utleiebolig for ansatte på settefiskanlegget. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende. 
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Statens vegvesens uttalelse 

Oppstartsvarselet og referatet til oppstartsmøte viser at våre interesser er ivaretatt. Vi 

minner om at det i støyberegningene må tas hensyn til flere støykilder, herunder vegtrafikk 

(inkl. prognose for fremtidig veitrafikk etter ferdigstilling av E6), samt industrivirksomhet og 

evt. konsekvenser for boliger i og utenfor planområdet. 

 

I møte mellom Asplan viak, Nordlaks og Statens vegvesen den 10.01.2022 ble det gjort en 

del avklaringer som er dokumentert i referat. Referatet ettersendes av Statens vegvesen så 

snart den er godkjent av alle parter. Vi forutsetter en videre dialog om utforming av 

reguleringsplanene i området. 

 

Statens vegvesen bidrar gjerne med trafikkdata, ulykkedata eller lignende dersom dere 

ønsker det i planprosessen. Vi viser også til vår kartbaserte innsynsløsning vegkart.no som 

gir innsyn i data fra NVDB. 

 

Statens vegvesen har ingen flere innspill så langt og ser frem til å motta en mer detaljert 

reguleringsplan for videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme andre 

merknader i den videre prosess. 

 

 

 

 

Transportforvaltning Nordland 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonssjef Renée Susanne Normann 

 Rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

Sørfold kommune 
 

 

Møteprotokoll 
Utvalg: Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Bakeriet, Straumen 
Dato: 17.01.2022 
Tidspunkt: 10:30 -  14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor Arne Ankjell Medlem ARB 
Bente Annie Lovise 
Grovassbakk 

Nestleder ARB 

Thorstein Inderberg Leder SP 
Johanne Steinmo-Solvang Medlem  
Leif Strømdal Medlem MENTALHELSE 
Anette Johansen Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 
 

  
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lillian Martinussen Stabsleder 
Sveinar Aase 
 

Sekretær 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som 
ble vedtatt på møtet. Møteboka er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur. 
 



Thorstein Inderberg,  
 
  
 
Godkjent dato:  
 



Saksliste 

 
Utvalgs-
saksnr. 

 
Tittel 

 
Lukket 

PS 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  
PS 2/22 Revisjon handlingsplan brannforebygging Trygg hjemme 2022  
PS 3/22 Bygging omsorgsbolig rus  
RS 1/22 Varsel om høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling av 

planforslaget "Detaljregulering for fortau Søster Brits vei" 
 

RS 2/22 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mørsvik 
smoltanlegg 

 

RS 3/22 Orienteringer  
RS 4/22 Spørretimen  
PS 4/22 Godkjenning av protokoll  

 



PS 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Tor Ankjell: Det manglet indeksering i PDF-en som ble sendt ut fra sekretariatet. 
 
Thorstein Inderberg: Første side kom to ganger og saksliste manglet. 
 
 
Sekretær Sveinar Aase: Det var en del vanskeligheter med programmet vi bruker til å lage 
møteinnkalling denne gangen. Til slutt måtte det lages en mer oversiktlig versjon manuelt, som 
ble sendt ut til medlemmene. Der var saksliste med, men indekseringen falt bort. Det er 
beklagelig at vi ikke klarte å finne feilen og lage en bedre møteinnkalling. 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjent med de kommentarer som fremkom i møtet. 
 
 

PS 2/22 Revisjon handlingsplan brannforebygging Trygg hjemme 2022 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for forebyggende branntiltak Trygg hjemme som 
gjeldende for Sørfold kommune 2022, jf. forskrift om brannforebygging, FOR-2015-12-17-
1710.  
Planen gjennomgås og revideres årlig. 
  
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Tor Ankjell: RPF ønsker at en representant fra Salten Brann kommer i neste møte for å 
redegjøre om Trygg hjemme og feietjenesten. Dette med tanke på punkt 3. i våre innspill til 
Trygg Hjemme:  



 
"3. Feiertjenesten 
En vesentlig tjeneste for å forebygge brann i bolig, feiertjenesten, er ikke berørt i planen. 
Tjenesten er mangelfull i kommunen ved at den ikke utføres regelmessig. Rådet finner det ikke 
tilfredsstillende med feiing hvert 4-6 år slik praksis er i dag. Rådet viser til avsnitt 3.1.2 om 
kommunens ansvar og oppgaver i Helsedirektoratets veileder: Samarbeid mellom kommunale 
tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. 
Saksbehandlers kommentar 
Dette punktet er ikke innarbeidet i planen. Anses å være en større sak som blir for omfattende å 
ta inn i denne handlingsplanen." 
 
  
 
Vedtak: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Tor Ankjell enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 3/22 Bygging omsorgsbolig rus 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunestyret vedtar bygging omsorgsboliger med to leiligheter med tilhørende 
bemanningsbase.  

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Forslag fra Leif Strømdahl: Vedrørende kommunedirektørens vurdering:  
 
"I henhold til Husbankens retningslinjer skal bygging av omsorgsboliger behandles i 
brukerutvalg, i dette tilfellet i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne." 
 
 
Det er viktig med brukerrepresentant med erfaring fra dette feltet. 
RPF alene vil ikke kunne oppfylle intensjonen i det som er lagt inn i retten til 
brukermedvirkning. 
RPF har ikke tilstrekkelig kompetanse til å ivareta interessene til disse brukerne godt nok. 
Aktuell brukerrepresentant til administrasjonens brukerutvalg kan hentes fra organisasjonen 
Marborg som supplement til RPF. Vedkommende må være knyttet opp mot 
planleggingsprosessen fra begynnelsen av. 
 
  
 
Vedtak: 
Kommunedirektørens forslag med tilleggsforslag fra Leif Strømdahl enstemmig vedtatt. 
 
 



RS 1/22 Varsel om høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling av 
planforslaget "Detaljregulering for fortau Søster Brits vei" 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Forslag fra Thorstein Inderberg: Det er naturlig at arbeidet forlenges videre sørover fra 
Straumvassveien, over brua og knyttes på eksisterende fortau ved kryss Søster Brits 
vei/Strømhaugveien. Dette området oppfyller heller ikke nasjonal standard. Brua oppleves som 
problematisk. 
 
Ved stikkveier på vestsiden av Søster Brits vei, må det være fotgjengerfelt over til fortauet på 
andre siden. 
 
Vedtak: 
Forslag fra Thorstein Inderberg enstemmig vedtatt. 
 
 

RS 2/22 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mørsvik smoltanlegg 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til saken. 
 
Vedtak: 
 
 

RS 3/22 Orienteringer 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Johanne Steinmo-Solvang orienterte om befaring av inngangspartiet på Coop Prix Straumen 
sammen med representanter fra Coop Nordland tidligere samme dag. 
 
  
 
Vedtak: 
 
 

RS 4/22 Spørretimen 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 



 
Behandling: 
Tor Ankjell: ønsker et møte til før ferien med innlagt befaring. 
 
Vedtak: 
 
 

PS 4/22 Godkjenning av protokoll 

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 17.01.2022  
 
 
Behandling: 
Protokollen ble godkjent i møtet. 
 
Vedtak: 
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Asplan Viak AS 

            

    
24.01.2022  

             Saksnr: 2020/951 

 

Oppstart reguleringsarbeid Mørsvik smoltanlegg - Innspill  

 

Vi viser til oppstart av detaljregulering for Mørsvik smoltanlegg, Sørfold kommune. Nordland 
Fylkes Fiskarlag beklager at vårt innspill kommer noe etter høringsfristen, det skyldes at vi i 
en periode har vært underbemannet.  
 
Planens hovedmål er å tilrettelegge for videre næringsvirksomhet i området. 
Det planlegges blant annet en større utfylling i sjø som skal frigi arealer for videre 
næringsutbygging. Det står i planinitiativet at tillatelse til utfylling allerede er gitt.  
 
Sjøarealet som inngår i planområdet er kartlagt som nasjonalt viktig gytefelt for kysttorsk av 
Havforskningsinstituttet. I tillegg til dette har Fiskeridirektoratet gjennom intervju av fiskere 
kartlagt gyteområde for torsk og sei, oppvekst- og beiteområde for torsk og sei, samt 
fiskeplass for passive redskaper for torsk og sei. I tillegg er det kartlagt fiskeplass for aktive 
redskaper for sild, samt låssettingsplass for sild innenfor planområdet.  
 
Hverken gytefelt eller andre kartlagte fiskeriinteresser er nevnt under 8.3 Naturmangfold i 
saksdokumentene. 
 
Det er svært viktig at det ved utfylling i sjø tas hensyn til fiskeriinteressene. Utfyllingen bør 
skje utenom gyteperioden for torsk og sei, som er mellom januar og mai. I tillegg bør 
spredning av fine partikler og plast unngås så langt det lar seg gjøre for at områdets funksjon 
som beite- og oppvekstområde ivaretas.  
 
 
Vennlig hilsen   
 
       
Daglig leder         Rådgiver  
Hanne Fagertun        Mira Bolsøy Aasjord  
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Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift. 

 
 
Kopimottakere:  
Fiskeridirektoratet region Nordland 
Sørfold Fiskarlag 
Statsforvalteren i Nordland 
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Innspill - Varsel om oppstart av Detaljregulering for Mørsvik 
smoltanlegg - Sørfold kommune   
 
Nordland fylkeskommune har mottatt varsel datert 6.12.2021 om oppstart av privat planplanarbeid 
med detaljregulering for Mørsvik smoltanlegg i Sørfold kommune. Det er Asplan Viak AS som 
varsler oppstart på vegne av forslagsstiller Nordlaks Smolt AS. Planområdet omfatter arealer både 
i sjø og på land. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av 
næringsvirksomhet i Mørsvik med vannet fra Sildhopvassdraget og sjøen som basisressurser. 
Planarbeidet omfatter regulering av eiendommene 86/2, 86/60 og 86/38 til industriformål med 
tilhørende anlegg og installasjoner, samt området for rørtrasé opp til Sildhopvatnet og området i 
demning med vanninntak. Det planlegges å regulere areal for utleieboliger, samt vegetasjonsbelte 
mot omkringliggende bebyggelse. 
 
Med oppstartsvarselet følger planavgrensning, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet. Fristen for 
merknader til planarbeidet var 17.1.2022. Nordland fylkeskommune har på grunn av dataangrep 
ikke greid å overholde fristen, og vi beklager dette. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill 
til planarbeidet:   
 
Merknader 
Forholdet til regionale interesser 
Gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder mål 
for arealpolitikken i perioden. Det bes om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og vises spesielt 
til avsnittene 8.3 om Naturressurser, kulturminner og landskap bokstavene a) og c), 8.5 om 
Kystsonen bokstavene c), f) og n), og 8.6 om Klima og klimatilpasning bokstavene c) og e). 
 
Friluftsliv 
Nordland fylkeskommune har i samarbeid med friluftsråd gjennomført kartlegging av 
friluftsområder i Nordland som er tilgjengelig som kartlag og faktaark i Nordlandsatlas. Vi er 
tilfredse med at dette kunnskapsgrunnlaget er kjent og benyttet i forberedelsene til planarbeidet, 
som det går fram av planinitiativet. Ut fra de tilsendte dokumentene kan ikke fylkeskommunen se 
at regionale interesser i form av friluftsområder som er registrert som viktige eller svært viktige i 
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denne kartleggingen, blir vesentlig berørt av planarbeidet. Dette under forutsetning av at 
vanntilførsel fra Sildhopvatnet skjer under bakken. 
Fylkeskommunen vil påpeke at friluftsområdet med navn Hekseskogen (FK00000450) er registrert 
brukt bla. som lekeområde. Selv om området ifølge grendelaget, for tiden ikke er i bruk av 
lokalbefolkningen, bør områdets kvaliteter ivaretas med tanke på mulig framtidig behov og 
hensynet til barn og unge, uavhengig av dagens situasjon. Det står i oppstartsvarselet at 
planarbeidet også skal tilrettelegge for utleieboliger. Friluftsområdet kan derfor igjen bli aktuelt som 
nærturområde når disse eventuelt oppføres. 
 
Det vises særlig til følgende arealpolitiske retningslinje: 

Nr. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta 
de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 

 
Kulturminner 
Planene er ikke i konflikt med kjente, automatisk fredete kulturminner som fylkeskommunen er 
delegert forvaltningsansvar for. Mange fornminner er imidlertid ennå ikke registrert. Nordland 
fylkeskommune ber derfor om at det tas inn et punkt i planbestemmelsene hvor det vises til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom det skulle bli gjort uforutsette funn under 
markarbeidet, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
Det vises også til kulturminnefaglige vurderinger fra Sametinget og Norges arktiske universitets-
museum. 
 
Landskap 
Nordland fylkeskommune viser til prosjektet Landskapskartlegging av Nordland, som ble 
gjennomført i perioden 2011-2014. Rapporter fra prosjektet og mer informasjon om landskap 
finnes på fylkeskommunens nettsider (https://www.nfk.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/landskap/), 
samt som eget kartlag på www.Nordlandsatlas.no. Det oppfordres til å legge dette 
kunnskapsgrunnlaget til grunn ved vurdering av tiltakets landskapsvirkning.  
 
Det bes om at bygg og andre tiltak i den grad det er mulig, tilrettelegges for på en slik måte at det 
tilpasses omgivelser og landskap.  
 
Det vises særlig til følgende arealpolitiske retningslinjer: 

Nr. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
landskapselementer. 

 
Nr. 8.5. Kystsonen 

f)  Dersom kommunen finner å tilrettelegge for bruk i 100-metersbeltet / den funksjonelle 
strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og 
arkitektonisk kvalitet, og allmenhetens tilgang og ferdsel.  

 
Vannforvaltning 
Vannforskriften § 12 kan komme i bruk når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 
i en vannforekomst. I reguleringsplansaker er det kommunen som sektormyndighet ifølge plan- og 
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bygningsloven, som er ansvarlig for en slik vurdering. Veiledning til helhetlig vannforvaltning finnes 
i tilknytning til vannregion Nordland og Jan Mayen, på Vannportalens regionale side 
(https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/).  
 
På vannportalen finnes også veiledning til bruk av vannforskriftens § 12 
(https://www.vannportalen.no/veiledere/veileder-2021-veileder-til-vannforskriften--12/)  
Informasjon om miljømål, risiko- og påvirkningsanalyse for aktuelle vannforekomster finnes på 
Vann-nett (https://vann-nett.no/portal/. 
Det legges til rette for utfylling av et område i sjøen. Fylkeskommunen minner om at det må søkes 
om godkjennelse fra Statsforvalteren i Nordland for utfyllingen. 
 
Fiskeri 
Det går fram av Fiskeridirektoratets kart over kystnære fiskeridata at det innenfor planområdet i sjø 
er registrert fiskeplasser for både aktive og passive redskaper, gyteområder, samt oppvekst- og 
beiteområder. Fylkeskommunen ber om at også disse interessene ivaretas i planforslaget.  
  
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer: 
Nr. 8.5. Kystsonen 

c)  Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske, 
akvakultur og natur- og friluftsområder. 

n) Ved all arealplanlegging i kystsonen skal ferdselen til sjøs sikres.  
 
Klimahensyn 
Med forventede klimaendringer vil havnivået stige, og det er forventet økt flomfare. Det bør derfor 
tas hensyn til klimaendringer i plan, for å bygge et mer hardført samfunn. Alle inngrep i natur og 
bygging fører til økte klimagassutslipp. Et prosjekt på denne størrelsen bør derfor søkes å føre til 
minst mulig klimagassutslipp, både ved utbygging og i næringsbyggenes levetid.  
For mer informasjon om klimapåvirkninger vises til Norsk klimaservicesenters Klimaprofil for  
Nordland (https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/nordland). Denne gir et kortfattet 
sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilen er et 
supplement til Klimahjelperen (https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-
og-informasjonsmateriell/veiledere/klimahjelperen.pdf).  
 
Nordland fylkeskommune viser også til Miljødirektoratets veileder om Klimatilpasning 
(https://www.miljodirektoratet.no/klimatilpasning/), og NVE atlas (atlas.nve.no).  
Samt Kunnskapsbanken (https://kunnskapsbanken.dsb.no/), en database fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap som setter søkelys på samfunnets sårbarhet og risiko basert på 
naturhendelser. 
For å ivareta samfunnssikkerhet bør det innarbeides et punkt i bestemmelsene om områdestabilitet 
/grunnforhold angående eventuell utfylling i sjø. 
 
Det vises til følgende arealpolitiske retningslinjer: 
Kap. 8.6. Klima og klimatilpasning 

c)  Kommunene skal i nødvendig grad kartlegge og innarbeide potensielle faresoner (flo, flom og 
skred), som følge av klimaendringer i planleggingen. Det er viktig at det angis bestemmelser 
som tilpasser arealbruken til konsekvensene av et endret klima. 
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e)  Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et 
gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  

 
Konsekvensutredning 
Tiltakshaver har gjort en vurdering av at planen ikke er utredningspliktig etter forskriften §§ 6 og 8, 
med henvisning til at planen (i hovedsak) er i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid 
kommunen som planmyndighet som har ansvar for å sikre at virkninger av planforslaget er 
tilstrekkelig opplyst. Dette betyr også at det er kommunens ansvar å gjøre den endelige vurdering 
av om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU). Det går fram av 
oppstartsmøtereferatet at kommunen er enig i at planforslaget ikke utløser KU, men det savnes en 
konkret begrunnelse for kommunens standpunkt.  

Fylkeskommunen ber om at kommunens vurdering av og begrunnelse for hvorvidt planen og 
tiltaket omfattes av KU-forskriften eller ikke, kommer klart fram når saken sendes på høring. 
 
Medvirkning 
Oppstart av planarbeidet er varslet på kommunens hjemmeside, med referat fra oppstartsmøte, 
planinitiativ og planomriss. Det er bra, ettersom det gir innbyggere og berørte mulighet til å få 
oversikt over planarbeid i kommunen, og mulighet til å medvirke. 
 
Digital plandialog  
Fylkeskommunen merker seg at planområdet ikke er publisert i Nordlandsatlas, og minner om at 
fylkeskommunen i samarbeid med Kartverket og Statsforvalteren i Nordland tilbyr kvalitetssikring 
av planer gjennom blant annet publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning 
ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Å få planforslagene 
inn i Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over 
arealforvaltningen. Vi ber derfor planleggere og kommuner benytte seg av tjenesten. Det gjøres 
ved å sende planfila på sosi-format til plannordland@kartverket.no.   
 
Om planveiledning 
Fylkeskommunen prøver en ny ordning med å flytte veiledning over til andre arenaer. Det vises 
derfor til informasjon om planlegging, veiledere m.m., som finnes på www.planlegging.no, samt på 
fylkeskommunens nettsider www.nfk.no.  
Ved behov for veiledning i planspørsmål er dere velkomne til å ta kontakt med NFK på telefon 
og/eller e-post. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Silje Charlotta Wästlund  
faggruppeleder plan, klima og naturressurser  
 Lill-Anita Horn 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Kontaktskjema 
Tema  Navn  E-post/Tlf.  
Kulturminner og kulturmiljø Martinus Hauglid marhau@nfk.no / 75 65 05 26  
Øvrig Lill-Anita Horn lilhor@nfk.no / 75 65 05 75 

 
 
Kopi til:     
Fiskeridirektoratet  Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Norges arktiske 
universitetsmuseum 

 Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSØ 

Sametinget  Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statsforvalteren i 
Nordland 

 Postboks 1405 8002 BODØ 
 
 

 
  


